
Koruma Statüleri : Yok

Karataþ Gölü
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Yüzölçümü : 2428 ha Yükseklik : 1050m - 1070 m

Boylam : 29,97ºD Ýl(ler) : Burdur

Enlem : 37,38ºK Ýlçe(ler) : Karamanlý, Kemer

Yerel Ýlgi Sahipleri

Burdur Valiliði; Burdur Belediyesi; Burdur Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Karamanlý Kaymakamlýðý; Kemer Kaymakamlýðý; Süleyman Demirel Üniversitesi;

Burdur Kuþ Gözlem Topluluðu; Doða Derneði.

Bahtiyar Kurt

AKD020
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Burdur ilinin güneyinde, Tefenni Ovasý'nýn kuzeydoðusunda yer alýr. Sýð
bir tatlý su gölüdür. Özellikle batý kýsmýnda yoðun sazlýklarýn bulunduðu sulak alan, güney
kýsmýnda yapýlan seddelerle kýsmen bir baraj gölüne dönüþtürülmüþtür. Seddelerin güneyindeki
kýsým kurutularak tarým alanýna dönüþtürülmüþtür. Alanýn kuzeybatýsýný kuþatan daðlardan
beslenen göl, suyunu Burdur Gölü�nü besleyen ana kaynaklardan biri olan Eren Çayý�na (Bozçay)
boþaltýr.
Habitatlar: ÖDA; tatlý su gölü, sazlýk alanlar ile sulu ve kuru tarým alanlarý ile kaplýdýr. Sulu tarým
alanlarý ÖDA�nýn batý kýsmýnda yoðunlaþýr.
Türler: Alan nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan Anacyclus latealatus adlý bitki türüne
ev sahipliði yapmaktadýr.

ÖDA ayrýca nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan dikkuyruk (Oxyura leucocephala)
için önemli bir kýþlama alanýdýr. Karataþ Gölü, flamingo (Phoenicopterus roseus), angýt (Tadorna

ferruginea) ve mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus spinosus) türleri için de önemli bir alandýr.
ÖDA, ülkemize endemik ve dar yayýlýþlý iki ayrý içsu balýðýný da barýndýrmaktadýr. Bunlardan

Pseudophoxinus fahirae�nin nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndadýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki insan faaliyetleri tarým ve balýkçýlýktýr.
Tehditler: Alan üzerindeki tehditlerin baþýnda su rejimine yapýlan müdahaleler gelir. Göl çevresine
yapýlan seddeler ile Karataþ Gölü bir baraj gölüne dönüþtürülmüþ ve doðal yapýsýný kaybetmiþtir.
Ayrýca alanýn kuzeyinde bulunan Bademli Barajý�nýn göldeki su rejimini nasýl etkilediði
bilinmemektedir. Bozçay'ýn sularýnýn Karamanlý Barajý�nda tutulmasý, gölün ancak yarýsýnýn
dolabilmesine ve göl alanýnýn yaklaþýk 600 hektara düþmesine neden olmuþtur.

Alandaki bir diðer tehdit tarýmdan dönen sularýn neden olduðu kirliliktir.
Koruma Çalýþmalarý: Karataþ Gölü�nde kýþ aylarýnda kuþ gözlem topluluklarý tarafýndan düzenli
olarak kýþ ortasý sukuþu sayýmlarý gerçekleþtirilmekte ve alanýn kýþ aylarýndaki sukuþu barýndýrma
kapasitesi düzeli olarak ölçülmektedir. Ancak alanýn korunmasýna yönelik bir çalýþma
bulunmamaktadýr.

Potamogeton natans © Cüneyt Oðuztüzün

Karataþ Gölü © Barbaros Demirci



Mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus spinosus) © Tamer Zeybek
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Karataþ Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Karataþ Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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